
 

 

 

BBL studiedag ‘De 
slimme woning: van 
toekomstbeeld naar 
realiteit’ 

  

Verslag workshop 3: een slimme woning of een 
slimme wijk? 

Moderator: Sara Van Dyck; met Tom Willems, projectingenieur bij Ecopower en Michel 

Davidts, senior project manager bij Eneco 

Presentatie Tom Willems - RESCOOP 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/rescoop_bbl_studiedag_slim

me_woning_ppt.pdf 

Collectieve aanpak op wijkniveau vs individuele actie 

● Individuele: 

○ bewustmaking = cruciaal, sensibilisering nodig 

○ moeten zelf marktonderzoek doen, zelf informatie vergaren en 

analyseren,.. 

○ vaak bij consumenten die het geld hebben om te kunnen investeren 

○ prijsprikkels om hen te overtuigen om te starten 

○ subsidies nodig? Matheus effect 

○ rebound effecten: ik bespaar op mijn energie thuis, energierekening 

gaat hier naar beneden, op andere vlakken wel meer uitgeven (bv. met 

het geld dat ik over heb op reis gaan met het vliegtuig) 

○ hopen dat de voorlopers de anderen gaan aanzetten 

● Collectieve: 

○ begint met een groep van geëngageerde burgers 

○ werkt mobiliserend; zij zitten in een netwerk, gaan velen kunnen 

overtuigen om er meer in te stappen 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/rescoop_bbl_studiedag_slimme_woning_ppt.pdf
https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/rescoop_bbl_studiedag_slimme_woning_ppt.pdf
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○ meer aandacht voor systeemniveau (om vraag & aanbod op elkaar af te 

stemmen) 

○ streven naar mede-eigenaarschap 

○ sociale inclusie 

○ schaalvoordelen 

Energienetten: nodig of gaan we afkoppelen? 

● Stelling Tom: energienetten zijn nodig, geen voorstander van afkoppeling 

● Publieke ruimte: zorgen dat dit publiek blijft (monopolie controleren) 

● Publieke ruimte ten dienste van de gebruiker, belangrijk om hen hierbij te 

betrekken op een manier; troef voor rationeel netgebruik (om vraag & aanbod 

beter op elkaar af te stemmen) 

● Momenteel probleem: te weinig vertrouwen vanuit de gebruikers 

Liberalisering energiemarkt 

● Nadruk op individuele consument die op elk moment vrij van leverancier moet 

kunnen veranderen, maar die niet de vrijheid heeft zijn energie uit te wisselen 

met anderen uit de buurt. 

● Moet eigen aansluiting hebben op het werk (keuzevrijheid is er niet om dit op 

wijkniveau te doen), dit staat een aantal oplossingen in de weg; wordt over 

nagedacht 

Op systeemniveau is de collectieve aanpak vaak efficiënter 

● Moet elke woning eigen batterij installeren of doen we dit op wijkniveau? 

● Een slim net gaat niet alleen over slimme meters bij consumenten, maar heeft 

ook te maken met ‘slimme’ transformatoren die op afstand regelbaar zijn om 

meer hernieuwbare energie te kunnen opvangen  

● Elektriciteitsnet in combinatie met een warmtenet of gasnet, om tijdelijke 

overschotten de bufferen. 

 

Presentatie Michel Davidts - ENECO 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/eneco_micheld_bbl-final.pdf 

Begin bij individu 

● Gelooft in een cascade: 1st op individueel / woning niveau en vandaar uit naar 

wijk – gemeente – provincie niveau 

● Zinvol dat iedere consument die waarschijnlijk producent geworden is gaat 

kijken naar: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het net zo weinig mogelijk belast? 

○ Batterij opslag 

○ Kwestie van timing 

 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/eneco_micheld_bbl-final.pdf
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Net 

● Balancering met individuele consument (particulieren, bedrijven,…) 

● Op verschillende niveaus proberen balanceren 

● Energieproductie: niet meer zo belangrijk hoeveel je verbruikt ; soms zelfs te 

veel aanvoer; nog steeds moeilijk om energie te stockeren 

● Belang van het Europees niveau 

● Kans dat het in Europa nergens waait = kleiner dan kans dat het in België niet 

waait 

● transport capaciteit wordt belangrijker 

Big data en daarop de juiste algoritmes loslaten zodat het net gebalanceerd 

blijft. 

● Data op elkaar afstellen zodat de consument daar niet zelf van moet wakker 

liggen 

● Productie waterstof goedkoper? 

 

Discussie - Vragen 

Stelling 1: moet iedereen zelf zijn woning in evenwicht krijgen of regelen we 

dat collectief? 

● Belangrijk om keuze te hebben om als consument zelf te doen of om in iets 

collectief te starten, vrijheid voor de consument om tussen de 2 te kiezen 

● Slimme woning als uitgangspunt; dan kijken heb je van daaruit extra sturing 

nodig? Binnen de woning bewust omgaan met energie, moet sowieso, of het 

binnen context is van individueel of wijk. 

● Thuisbatterijen in elke woning? 

○ Niet noodzakelijk een batterij, thermische buffers kan ook,… bij 

bedrijven of op wijkniveau. We moeten durven voorbij de batterij kijken. 

Warmte = belangrijke buffervariant. Combinatie én, én; op sommige 

plaatsen is het niet nuttig om elke individu te verplichten; idem voor 

collectief: op sommige plaatsen is wijkniveau ook niet relevant. Zeer 

sterk afhankelijk van de lokale context: bepalen wat daar juist het meest 

relevant is 

○ Tom is geen voorstander subsidiëren individuele batterijen. Wat wel 

mogelijk moet zijn: op wijkniveau: als daar een collectieve oplossing 

goedkoper is dan de som van vele kleintjes (1 gemeenschappelijke 

batterij, warmtebuffer), dan wel mogelijk om dit te subsidiëren maar dan 

wel op maat. Zeker voorkomen dat het een oversubsidiëring wordt. 

○ Subsidies zijn niet aangewezen. Belangrijkste taak voor overheden = 
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faciliteren. Vandaag kan je bv. niet aggregeren: dit is een wettelijk 

obstakel. 

● Collectieven: vraagt meer organisatie + er zijn nog veel wettelijke 

barrières/vragen. Technisch lijkt het volledig haalbaar. Belangrijk om een 

concrete business case te ontwikkelen. Waar we echt strop zitten = individuele 

leverancierskeuze. Collectief biedt betere oplossingen, een groter rendement. 

Op dit moment zijn er weinig mogelijkheden om dit te realiseren, zelfs bij 

collectief woonproject. Er is nood aan een duidelijk kader (bvb voor 

appartmentsgebouwen). Ook verkavelaars zien het vaak niet zitten om het aan 

te bieden omdat het niet evident is. 

● Visie op wijkniveau. Belang van burgerparticipatie. Nu wordt iedereen 

gestimuleerd om te isoleren; dan PV’s, warmtenetten,.. belang om dit op elkaar 

af te stemmen. 

● Vrije keuze = belangrijke waarde ; betaalbaar houden voor iedereen; 

collectieve: hoe ben je zeker dat het collectief een oplossing biedt, zonder 

cherry picking. Manier vinden die zorgt voor toegankelijke en betaalbare 

energie voor iedereen. 

● 10% productie hernieuwbaar, nog een hele weg te gaan. Nog veel gebouwen 

waar het moeilijk of nog niet mogelijk is om hernieuwbare energie te 

produceren 

● Aspect dat nog ontbreekt: op welk tijdsniveau? Door het weer momenteel 

(heel zonnig), 10 woningen in Heverlee die er in slagen om volledig in 

evenwicht te zijn. Is deze business case volledig positief? Neen helemaal niet. 

Seizoen fluctuaties opvangen is ook belangrijk. Op welke tijdspanne moet men 

evenwicht bereiken? Bevoorradingszekerheid speelt zich niet af op huisniveau, 

maar op nationaal niveau. 

Stelling 2: iedereen op een microgrid? En wat is de rol van een netbeheerder? 

● Wie heeft welke verantwoordelijkheid? 

● Dualiteit taken netbeheerders en leveranciers. Distributienetbeheerders zijn niet 

verantwoordelijk voor evenwicht, moeten ervoor zorgen dat de kabels dik 

genoeg zijn; de verantwoordelijkheid ligt bij de energieleveranciers / 

commerciële marktpartijen 

● De vraag is: wat is dik genoeg? Wat is de behoefte van het individu? 100% of 

90% beschikbaar? 100% gaat heel duur zijn, dus minder, maar hoeveel dan 

juist? Waar op welke plaats moet wanneer welke capaciteit voorzien worden? 

Hoe pak je iedereen mee? Hoe laat je de markt hierop inspelen? 

● Net = monopolieactiviteit ; bij industrie wel mogelijk om privénetten uit te 

baten, niet op wijkniveau. Eigenlijk moeten de kabels van het net zo dun 

mogelijk zijn en moet er zoveel mogelijk gebruik van gemaakt worden. Pieken: 

1) netcongestie (bv. als de zon schijnt), collectief op elkaar afstemmen; 2) 
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koude winteravond, energiebevoorrading moet gegarandeerd worden. 

Vermijden dat er teveel gelijktijdigheid optreedt, dat er te veel tegelijk van net 

afgenomen wordt. Luchtwarmtepomp bij iedereen en niet genoeg 

buffervermogen, probleem op koude winteravond, opnieuw debat open voor 

kernenergie als oplossing; dat moeten we proberen vermijden. 

Systeemniveau: hoe kunnen andere energiesystemen (warmte, transport) 

helpen om het net in evenwicht te krijgen? 

● Alles wat kan helpen om doelstellingen 2050 te bereiken gaan we moeten 

mobiliseren. Transport en warmte = belangrijke rol ifv opslag. Gemakkelijk? Op 

het niveau van een huis wel, hoe hoger het niveau hoe moeilijker om te 

aggregeren. Data bewijzen wel dat het kan. Ervaring uit Denemarken. 

● Individueel – wijk – landelijk niveau telkens optimum zoeken.Elia speelt ook 

een belangrijke rol in het balanceren van het net. 

● Rol warmteboiler: Als individu heb je zonnepanelen en je hebt een 

warmteboiler, dan kan ipv op net, waar al een overschot zit, de energie in 

warmteboiler gestockeerd worden. Veel aggregatoren werken ook op koude 

(bv. diepvries laten kouder koelen) 

● Belangrijk om verschillende systemen meer op elkaar afstemmen. Niet enkel 

elektriciteit, maar ook warmte, mobiliteit. Kijken in totaalbeeld: hoe kunnen die 

elkaar versterken? Hoe kunnen we die verschillende systemen meer laten 

draaien op hernieuwbare energie? Mooi voorbeeld = dorpen in Denemarken. 

Warmtenet met WKK op lokaal snoeihout aangevuld met zonne-& windenergie: 

op windstille winterdagen draait de WKK op winderige zondagen wordt 

elektriciteit omgezet in warmte = energieautonomie. Dit gebeurt ook meer en 

meer in Duitsland: HE is er een vorm van plattelandsontwikkeling. In 

Vlaanderen = een meer stedelijke omgeving en moeilijker om hier toe te 

passen. Voor nieuwe wijken kan hier wel rekening mee gehouden worden; iets 

moeilijker voor bestaande. Hier kan gekeken worden naar virtuele systemen; 

aggregatoren 

● Bufferen over de seizoenen heen: nog niet individueel of zelfs op wijkniveau 

op te lossen. Hier zou een rol kunnen liggen voor waterstof. Dit moet op 

systeemniveau aangepakt worden (land of zelfs continent).  

○ Een goede mix van technologieën is alleszins belangrijk: 1) wind 

(winter); 2) zon (zomer), deze samen zorgen al een beetje voor 

balancering (heel rudimentair): met meer hernieuwbare technologieën, 

meer natuurlijk evenwicht (bv. hydro: beter in winter en lente). 

○ Warmtepompen (diepere geothermie - schaal van ziekenhuis, grote 

school). Zomer = warmte naar beneden pompen = koeling; winter = 

opgeslagen warmte gebruiken = gunstige COP > 4.  

○ warmtenetten kunnen ook gebruikt worden voor koeling 
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○ Gemakkelijker om vraag & aanbod af te stemmen als er minder verbruik 

is.  

● Hoe lager het energieverbruik, hoe makkelijker te balanceren. Meeste 

verbruik zit bij de bedrijven, zij hebben zowel in de zomer als winter veel 

energie nodig, moeilijker voor hen om volledig hernieuwbaar te gaan. 

Mogelijkheden voor koeling ook. 

Vragen waar aanwezigen nog mee zitten: 

● Veel vragen vanuit bewoners niet gemakkelijk om hierover veel informatie 

te krijgen. Mogelijkheid om transparanter informatie te geven aan de burgers? 

Zij horen vaak hier en daar losse informatie. Daarvoor moet men de 

verschillende aspecten samenbrengen: 1)Technisch = gemakkelijk, 2) mag 

het?, 3) is er een business case? Dat volledig plaatje is moeilijk samen te 

stellen.  

○ Rol overheid: antwoorden op vragen ter beschikking stellen; voldoende 

bescherming van gegevens = belangrijk; FAQ zoals in Nederland. 

● Nood aan experimenteerruimte, die is er momenteel nog te weinig. 

○  Oplossing op wijkniveau: moet op maat uitgewerkt worden. Moeten 

kunnen samenzitten met de bedrijven die op de grond uitvoeren ; ruimte 

krijgen om met hen in dialoog te gaan. 

○ Proeftuinen realiseren = heel belangrijk; nu beginnen experimenteren 

om onze maatschappij binnen x aantal jaar er klaar voor te maken. In 

dat kader heeft Flux50 een aantal haalbaarheidsstudies bij bedrijven en 

steden om pijnpunten naar boven te halen. Er is nood aan een Green 

deal met ook engagementen vanuit de bedrijfswereld 

● Voor wetgeving: belangrijk om te testen of het zinvol is om af te wijken. 

Uitzondering definiëren moet ook zo eenvoudig mogelijk. Soms willen we te 

complexe dingen testen waardoor de looptijd heel lang duurt. Belangrijk: 

sneller resultaten boeken.  

● Rol van de lokale overheden? Cruciale rol, maar werken soms remmend. 

Waar kunnen ze een stimulerende factor zijn? 

○ Binnen één stad/gemeente vaak verschillende visies, probleem van 

verkokering, waar verschillende diensten elkaar tegenwerken 

○ Overheden hebben vooral een belangrijke rol als facilitator (niet zelf 

verwezenlijken): zorgen dat de juiste mensen rond de tafel gezet 

worden. Bv. Eeklo: windturbines, nu gaan ze bouwen aan een 

warmtenet. Voor gebruik van openbare ruimte zetten ze een openbare 

aanbesteding op. 

 

 


